
Referat SU-møte 19. mai 2020 
 

Tilstede: Bente Jørstad Stenhaug, Cornelia Doberenz, Malin Moholt Korsnes, Julie Pauline Stene, 

Jonas Ulvik, Margrete Hervik, Øystein Skaslien, Ketil Løvrød og Andreas Trefjord 

Forfall: Ann Eline Stene Almlid, Marie Viken og Anne Berit Skjemstad 

 

Margrete lovte ut servering i forrige møte, og holdt som vanlig det hun lover. Tusen takk for deilig 

kaffebrød Margrete!! 

 

Sakliste: 

 Gjennomgang av referat fra 4. februar 

Ok 

 

 Nye tanker fra FAU 

Malin referer til FAU sine tanker. Rektor og leder av FAU har hatt flere samtaler og utvekslet 

ideer og planer om et bedre og mer engasjert samarbeid fra begge parter. 

Se vedlagt dokument for mer info. 

Årsmøte for FAU blir før sommerferien – vi oppfordre alle foresatte til å møte der. 

 

 Info fra skolen 

Vi er godt i gang igjen etter skolestengningen. Samarbeidet mellom skole og heim har vært 

meget godt i perioden med hjemmeundervisning, og vi har utviklet enda bedre relasjoner, 

samhold og respekt for hverandre. 

Ser fram mot høsten, og til en forhåpentligvis så normal hverdag som mulig igjen. 

 

 Trygg Trafikk 

Glenn meldte forfall like ør møtet, men sendt et skriftlig bidrag som er limt inn her: 

Det viktigste budskapet er at vi har ingen å miste. Alle må være seg sitt ansvar bevisst for å trygge 
egne og hverandres barn.  Nå har vi lagt bak oss en periode med stort nasjonalt fokus på hverandres 
sikkerhet. Vi har lært å vaske hendene av hensyn til oss alle. Den samme analogien kan vi bruke på 
trafikksikkerhet. Det handler om små tiltak som har stor effekt når vi gjør de rette tingene. 
 
Trafikksikkerhet starter ikke med hindringer, betongblokker, skilting eller vegoppmerking. Det er 
avbøtende tiltak. Det handler ikke om hva kommunen eller «alle andre» kan gjøre, men det starter 
med hver og en av oss. Og bevissthet rundt egen atferd og refleksjon rundt risiko.  
 
Hvis du bruker share screen i møtet så anbefaler jeg denne Trygg Trafikk videoen fra youtube (1 min 
og 51 sekunder), Alle har noen de vil savne: https://www.youtube.com/watch?v=2Ylhv9x87o0 
 
Og denne, som heter Noen kamper er verdt å ta (ca 3 min): 
https://www.youtube.com/watch?v=i0EiWJhmG7Y&t=1s 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2Ylhv9x87o0&data=02%7C01%7CAndreas.Trefjord%40Frosta.Kommune.no%7C5eff67c271194e3a7f5c08d7fc09008d%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637254987913888347&sdata=Xz54IbwgVZPXjQzH3BfLUmR1mZ55S%2FrohSAbhRqrjiM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di0EiWJhmG7Y%26t%3D1s&data=02%7C01%7CAndreas.Trefjord%40Frosta.Kommune.no%7C5eff67c271194e3a7f5c08d7fc09008d%7Ccbbbfbd1756a4afb9ae92932c38fdf05%7C0%7C0%7C637254987913898341&sdata=Tt1wravcJFmu8vsowph%2Be1F91Ow6ylbMnGV1ofU5h54%3D&reserved=0


Hjertesone 
For å trygge sårbare trafikanter rundt skolen er det avgjørende at det etableres et system for henting 
og leveringssituasjoner som blir lojalt fulgt opp av foreldre og foresatte igjen,- det handler om atferd 
og å ta gode valg.  
 
Det gjør trafikken så forutsigbar som mulig rundt skolen. Hjertesone konseptet til Trygg Trafikk er 
utarbeidet med tanke på nettopp dette, informasjon finner du på hjertesone.no 
 
Så er Frosta kommune som du er kjent med i prosess med å bli godkjent som Trafikksikker kommune. 
Det får også betydning for organisering av trafikk rundt skolen og aktivitet i skolens regi for å oppnå 
best mulig trafikksikkerhet og bevissthet rundt dette.  
 

Dette er noen inngangsverdier, så går jeg gjerne i dybden på dette ved første mulige anledning😊 
 

 

 

Neste møte vil bli et konstituerende møtet for SU skoleåret 2020-2021 i oktober. 

 

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN TIL ÅRETS SAMARBEIDSUTVALG FOR FROSTA SKOLE! 

 

Referent Andreas Trefjord 


